
Billund Landdistriktsråd (BLDR)

www.bldr.dk

Tid Tirsdag d. 26. november 2019, kl. 18-22. 

Sted Gyttegård Café, Billundvej 43, Hejnsvig

Deltagere Filskov: Johan Andersen, Holger Villumsen

Hejnsvig-Donslund: - 

Skjoldbjerg-Almstok: Mette Knudsen

Stenderup-Krogager: Lona Linding, Leif Kruse

Sønder Omme-Bøvl: Eva-Lene Nielsen, Jørgen Svanberg

Urup-Nollund-Eg: Uffe B. Jensen

Vesterhede: Susanne Jensen

Vorbasse-Fitting-Nebel: Ole Juul Gram

Afbud Ove Møberg, Torben Jensen, Hans Peter S. Kristiansen, Laila Toudal

Fraværende Jørgen Johansen, Frits S. Kristensen

Referent Holger Villumsen

REFERAT

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.

2 Orientering fra formanden.

Som en del af budgetarbejdet for 2020 har Billund Kommune afskediget alle konsulenter, dvs. 8-
10 personer – herunder landdistriktskonsulenten. Dette er ikke officielt meddelt af Billund 
Kommune til offentligheden eller til BLDR, som i stedet har modtaget oplysning direkte fra 
landdistriktskonsulent Karen Louise Smidth. Efter forespørgsel oplyser leder af 
byrådssekretariatet Signe Grønnegaard Christensen, at hun er fungerende landdistriktskonsulent. 

Debat: BLDR bør fortælle byrådet, at vi føler os kastet rundt i manegen. Konsulentstillingen blev 
etableret efter ønske fra og aftale med landdistriktsrådet. Stillingen har været varetaget af en 
række personer, der hver især har fået tid til at blive fortrolige med opgaven. De fleste er efter 
kort tid søgt videre til nye opgaver. Resultatet har været, at BLDRs samarbejde med rådhuset har 
været mangelfuldt. Med Karen Louise Smidth mødte vi omsider en kommunal embedsmand, som 
vi følte var stabil og kompetent til opgaven. I BLDR er vi derfor ærgerlige over, at vor indgang til 
rådhuset pludselig er forsvundet. BLDR havde foretrukket en åben proces. 

Dette meddeler formanden Billund Kommune.
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3 Stillingtagen til ansøgninger, Landdistriktspuljen.

Der er 178.978 DKK til rådighed for uddeling. 
Tre ansøgninger er modtaget.

• Lokalrådet i Vorbasse ansøger om DKK 41.250,00 til forskønnelse af hovedgaden, etape 1 
Nørregade (fra svinget mod nord). 
Ansøgningen imødekommes med DKK 41.250,00.

• Foreningen Sønder Omme E-sport ansøger om DKK 114.800,00 til etablering af en ny 
aktivitet, der nylig er blevet godkendt af Billund Kommune.
BLDR bemærker, at der vil være tale om bemærkelsesværdigt mange frivilligtimer, hvis 
formål er svagt belyst. BLDR bemærker også, at foreningen kan have sat sit kontingent for
medlemskab for lavt. 
Ansøgningen imødekommes med DKK 114.800,00.

• Vorbasse Grundejerforening ansøger om 195.776,50 til de to optimeringsprojekter, 
nemlig henholdsvis Æ Gaaedhus (huset anvendes hovedsagelig som center under det 
årlige Vorbasse Marked) og Parken Vorbasse Krigshavn.
Jævnfør puljens retningslinjer kan midler ikke gives til drift og renovering, med undtagelse
af initiativer i de allermindste byer, og til disse hører Vorbasse ikke. 
Ansøgningen afvises.

Knap DKK 23.000 kan ikke fordeles. Det meste af landdistriktspuljen er således fordelt i 2019. 

4 Turismeprojektet.

Næste møde afholdes 13. januar 2020, hvor konsulent Henrik Willadsen fremlægger resultatet af 
sit arbejde for BLDR. Til mødet indbydes tre deltagere fra hvert lokaldistrikt. 

Billund Kommunes plan for arbejde med turismepolitik afventes. Måske er Billund Kommune 
allerede uselvstændiggjort gennem tilkobling til et initiativ for Trekantsamarbejdet. 

5 Oplægsholder til årsmøde i april 2020.

Sted: Skjoldbjerg. 

Flere mulige temaer til foredrag blev fremført:

• Inspirationsturen til Rødding på Salling var givende. 
Kan vi lære noget fra en anden lokalitet i Danmark?

• Integration af tilflyttere fra lande i Østeuropa? 
Hvordan er deres møde med lokalsamfundene i Danmark?
Nu køber de huse, men de er sjældent aktive i lokalsamfundenes fællesskaber.

• Erhvervsturisme er er et af tidens buzzwords, og lufthavnsdirektøren bruger det. 
Kan erhvervsturisme løfte landdistrikterne?

• Præsentation af vort turismeprojekt?

Beslutning: Turismeprojektet blev valgt, er efter mødet bekræftet af Henrik Willadsen.

NB: Huskat inviterer medlemmer af byrådet separat. 
Derfor: læs byrådets mødekalender før valg af dato – Er der plads den 21. april?
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6 Bysanering. 

Byrådssekretær Signe Grønnegaard Christensen meddeler efter møde i Økonomiudvalget:

BLDRs ønsker til ændringer er modtaget. 
ØU er i princippet enig og imødekommende, men udtrykker sig anderledes.

• Køb af huse, som ikke er på den prioriterede liste, kan gøres mulig, men ØU foretrækker 
denne formulering: Ejendomme der allerede er på prioriteringslisten, som pludselig 
sættes til salg, kan fremrykkes på prioriteringslisten. 

• ØU: Kommunale Ejendomme beregner et honorar for deres arbejde i modellen, såfremt 
projektet realiseres. 

Ændringen vil indebære en opgave til BLDR. Vi kan sige ja og evaluere efter fx ét år.

Emnet behandles på næste møde.

7 VisitBillund. 

Formanden har gjort mange forsøg på at komme i kontakt med erhvervschefen, men han 
reagerer ikke. 

8 Evaluering af Inspirationstur til Rødding, Salling den 12. oktober 2019

Godt tilrettelagt program med information om fremgangsmåde, aktiviteter og erfaringer. 
Interessant oplevelse af æblefestivalen og genanvendte bygninger til nye erhverv.

Rødding har haft mange møbelfabrikker, der nu alle er lukket, men bygningerne kan bruges til 
andre erhverv, fx handel med møbler. En tidligere bank er ændret til iværksætterhus med en 
række små kontorer og et stort mødelokale. Der er en vis udskiftning i lejemålene. Ledige arealer 
benyttes som udstillingsareal til salg af produkter fra lokale kunstnere, som der er en del af på 
Salling. 

Rødding har bevæget sig i gennem tre udviklingsstadier fra 1) mobilisering af frivillige i 
foreningslivet til bløde projekter indenfor kultur og og forskønnelse af byen til 2) modningsfasen, 
hvor Rødding arbejder med større lokale udviklings-projekter i samarbejde med såvel kommunen 
som erhvervslivet. 

Rødding er nu på vej ind i 3) den professionelle fase, hvor hverdagens drift adskilles fra 
udviklingsarbejde, der foregår med en særligt udpeget bestyrelse, hvor medlemmerne har 
kvalifikationer afpasset til foreliggende opgaver. 
Bestyrelsen arbejder med strategisk planlægning og forpligtende erhvervsprojekter og 
samarbejder professionelt med i princippet hele verden. Formålet er at skabe en stærk lokal 
økonomi. 

Aktiviteterne i  faserne 1 og 2 fortsætter, når der er aktiviteter i fase 3.

9 Nye retningslinjer for landdistriktspuljen.

Formanden færdiggør vort forslag og udsender til BLDRs medlemmer, der bedes kommentere, før
formanden afsender resultatet til rådhuset.
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Den endelige version:

Udkast til ændringer vedr. Landdistriktspuljen.

Forudsætning for at kunne søge.

Ansøgninger til Landdistriktspuljen skal opfylde følgende forudsætninger:

• Private institutioner, foreninger og enkeltpersoner forankret i Billund Kommunes 
landsbyer og landdistrikter kan søge midler.

• Udviklingsinitiativerne skal omfatte lokale iværksættermiljøer, anlægsprojekter, større 
vedligeholdelsesprojekter i lokalområderne: Nollund, Urup, Eg og Skjoldbjerg/Almstok, 
Donslund, Bøvl og Vesterhede, kulturelle aktiviteter, sociale aktiviteter, samarbejde 
mellem lokale foreninger, kompetenceudvikling, idéudvikling og/eller strategisk udvikling.

• Det enkelte udviklingsinitiativ skal både understøtte landdistriktspolitikkens 
indsatsområder og lokalsamfundets lokale udviklingsplan.

• Ansøgningen skal kommenteres og godkendes af lokalrådet, som står inde for initiativets 
relevans i forhold til lokalsamfundets lokale udviklingsplan.

• Det enkelte lokalsamfund skal egenfinansiere med minimum 25 procent af de første 
100.000 kr. af det ansøgte beløb. Egenfinansieringen skal sikre bred lokal opbakning 
omkring initiativet. Egenfinansieringen skal derfor dækkes af lokale foreningers egne 
midler eller midler, der er indsamlet eller tjent af lokalsamfundet. Egenfinansieringen kan
omregnes til frivilligtimer á 100 kr. pr. time. I det tilfælde skal ansøgningen vedlægges et 
detaljeret timebudget.

• Ansøgerne skal vedlægge et budget med 2 tilbud på udførelse af projektet. Projekter med
budget under 50.000 kr. skal kun vedlægges ét tilbud.

Ansøgningsproces

Ansøgningerne behandles fire gange om året med ansøgningsfrist første tirsdag i februar, maj, 
august og november. Landdistriktsrådet sikrer, at der er midler i puljen til alle 4 
ansøgningsrunder. 

Ansøgningsprocessen er som følger:

1. Ansøger udfylder ansøgningsskemaet og budgetskema, som du finder i boksen til højre.

2. Billund Kommune modtager ansøgningen og landdistriktskonsulenten sikrer, at 
ansøgningen indeholder tilstrækkelige beskrivelser og dokumentation i forhold til såvel 
lovgivning som gældende retningslinjer. Det forventes, at ansøger har søgt vejledning hos
relevante kommunale fagpersoner inden indsendelse af ansøgningen.

3. Landdistriktskonsulenten formidler herefter ansøgningen til Landdistriktsrådet.

4. Landdistriktsrådet vurderer ansøgningen i forhold til de gældende kriterier og beslutter 
om ansøgningen skal imødekommes eller afslås.

5. Landdistriktsrådet kan sende en ansøgning tilbage til videreudvikling hos ansøger med 
henblik på genfremsendelse.

6. Ansøger får elektronisk besked om landdistriktsrådets beslutning fra 
landdistriktskonsulenten. 

7. Bevillinger kan udbetales efter aftale med forvaltningen i takt med realiseringen af 
projektet. Senest tre måneder efter projektafslutningen indsender ansøger regnskab for 
det samlede projekt og evt. timeregnskab for frivilligt arbejde til landdistriktskonsulen-
ten. Ansøger kan kun modtage støtte til de støtteberettigede udgifter. Derfor skal der ske 
tilbagebetaling af evt. overskydende midler.
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8. Når initiativet eller projektet er gennemført, skriver ansøger en evalueringsrapport ved 
hjælp af skemaet, som du finder nedenfor.

9. Bevilgede midler skal bruges inden for to år fra bevillingsdatoen, ellers frafalder 
bevillingen.

10. Ikke forbrugte midler overføres til bysaneringspuljen. 

10 Fastlæggelse af mødedatoer for 2020.

A) Mandag 13. januar 2020, Filskov Kro (OBS, ej Sdr.Omme Kro) 
Turismeprojektet, Henrik Willadsen.

B) Torsdag 20. februar 2020, Filskov.

C) Tirsdag 21. april 2020, Skjoldbjerg Medborgerhus – Årsmøde.

D) Tirsdag 26. maj 2020, Sønder Omme.

E) Mandag 24. august, Vorbasse.

F) Tirsdag 24. november 2020, Filskov Kro.

11 Orientering fra lokalområderne.

Emnet udskudt til næste møde.

12 Punkter til dagsorden, næste møde.

• Årsmødets tema.

• Turismeprojektet.

• Bysanering.

• Ændring af landdistriktspuljen.

• Ansøgninger til landdistriktspuljen.

• Frivillige og frivillighed, en kontinuerlig opgave.

13 Eventuelt.

Intet fremført.
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